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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 

 

Man Jadda WaJada 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

• Allah SWT 

• Bunda dan Ayah tercinta 

• Kakak dan Adik  tercinta 

• Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 

Pentingya kinerja auditor dalam pengambilan dasar ekonomi, membuat 

para pemakai laporan keuangan berharap akuntan publik memberikan hasil audit 

yang berkualitas sehingga dapat menghindari perilaku disfungsional audit. 

Penelitian ini mempunyai kaitan dengan teori keagenan yang menjelaskan 

hubungan kontraktual antara principals dan agents. Untuk mengurangi problem 

Keagenan diperlukan auditor untuk melakukan pengujian sera lebih memahami 

konflik antara prisnsipal dengan agen. Sehingga diharapkan perilaku menyimpang 

tidak terjadi dan tidak ada lagi konflik perbedaan pendapat (kepentingan) antara 

pemilik (principle) dengan manajemen (agen) melalui kinerja yang optimal. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan perilaku disfungsional audit 

dipengaruhi oleh komitmen organisasi (Utami dan Rejeki, 2016; Rosy dkk, 2016; 

Wati dkk, 2010; Trisnaningsih 2007; Yuskar & Devisia 2011; Julianingtyas 

2012), locus of control (Istiqomah fitriani dan Hanny Rahmawati 2017; 

Chairunnisa 2014; Kartika dan Wijayanti 2007); kinerja auditor (Ovita 2015; 

Chairunnisa 2014; Irawati dan Mukhlasin (2005); Pujaningrum 2012). Terdapat 5 

hipotesis pada penelitian ini, yaitu : 1) komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor, 2) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit, 3) : locus of control berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor, 4) locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional audit, 5) kinerja auditor berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional audit.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik dari tingkat 

partner, senior, dan junior yang terdaftar  pada Kantor Akuntan Publik kota 

Semarang. Teknik pengambilan sampelnya dengan metode purposive sampling, 

dengan total responden yang digunakan sebanyak 60 responden. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan 

bantuan SPSS versi 26. 

Hasil penelitian menunjukkankomitmen organisasi berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja auditor, komitmen organisasi berpengaruh 

positifdan signifikan terhadap perilaku disfungsional,locus of control berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja auditor, locus of control berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap perilaku disfungsional audit dan kinerja auditor 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. 

Sementara itu, kinerja auditor tidak bisa memediasi pengaruh komitmen 

organisasi dan locus of controlterhadap perilaku disfungsional audit. 
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Assalammualaikum Wr. Wb.   

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan usulan penelitian Skripsi ini. Penyusunan usulan 

penelitian Skripsi ini merupakan salah satu syarat dari penulisan Skripsi guna 

menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

 Dalam menyusun usulan penelitian Skripsi ini, penulis tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., Msi., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih,. S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. M. Ja’far Shodiq, S.E., S.Si., M.Si., Ak., CA., CSRA., ACPA. 

selaku dosen pembimbing yang telah sangat sabar berkenaan meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan serta 

dukungan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian Skripsi hingga 

selesai. 
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4. Mama, Bapak, Kakak, Adik yang telah mendukung, membantu, memberikan 

doa dan segalanya dengan penuh kasih sayang yang tulus ikhlas. Semoga 

Allah SWT selalu memuliakan kalian semua. Aamiin 

5. Adel, Abel, Ajeng, Alfi, Diah, Devi dan keluarga Gembuls, penulis ucapkan 

terimakasih karena telah banyak membantu dan memberikan dorongan dan 

perhatiannya. 

6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

membantu dalam penulisan usulan penelitian Skripsi ini. 

 Dalam penyusunan usulan penelitian Skripsi ini, penulis menyadari masih 

terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan dari penulis. Namun, berkat 

upaya, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan usulan penelitian Skripsi ini. 

 Semoga penyusunan usulan penelitian Skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 
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